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Ինչպես ներկայացնել բողոք. 
 
Ցանկացած անձ, կազմակերպություն  կամ 
պետական հաստատություն կարող է  ուղարկել 
փոստով կամ ֆաքսով գրավոր բողոք` 
  

Julie Hall-Panameño, Director 
Educational Equity Compliance Office 

Los Angeles Unified School District 
333 South Beaudry Avenue - 20th Floor 

Los Angeles, CA 90017 
Fax: (213) 241-3312 

 
Ցանկացած	hաշմանդամություն 	ունեցող	անձ	կամ	նա,	ով	
չի	կարող	գրավոր	բողոք	պատրաստել,	կարող	է	ստանալ	
աջակցություն 	 տեղամասի	 ադմինիստրատորից /	
պաշտոնակատարից 	կամ	զանգահարել 	 (EECO) հետևյալ	
հեռախոսահամարով `	(213)	241-	7682:	

Շրջանը ապահովում է առավելագույն  գաղտնիություն : 
Բողոք ներկայացողները  պաշտպանված  են 
վրեժխնդրությունից : Շրջանը արգելում է 
վրեժխնդրության  գործողություններ  որևէ մեկի դեմ, ով 
ներկայացրել է բողոք կամ մասնակցել է բողոքի 
ուսումնասիրության  գործընթացին : 	

Կրթական օրենսգրքի (E.C.) §262.3-ի համաձայն` բողոք 
ներկայացնող անձանց բացատրվում է, որ  
քաղաքացիական  իրավունքի   պաշտպանության  
միջոցները կարող են լինել նաև հասանելի   
խտրականության , ոտնձգության, ճնշման գործադրման 
և/կամ ահաբեկմա ն մասին  պետական կամ դաշնային 
օրենքների շրջանակներում :  

Շրջանի UCP-ի քաղաքականության  և բողոքարկման  
ընթացակարգի  պատճենը պետք է տրամադրվի  անվճար:  

UCP-ի վերաբերյալ հարցերի համար դիմել Դոկտոր 
Ջոզեֆ Գրինին , UCP-ի կոորդինատորին  հետևյալ 
հեռախոսահամարով ` (213) 241-7682: 

Բողոքի քննություն և 
պատասխան միջոցներ  

 
Ցանկացած բողոք ուսումնասիրվում  է Շրջանի 
համապատասխան  գրասենյակի, բաժնի, 
բաժանմունքի , մասնաճյուղի կամ տեղային 

բաժանմունքի  կողմից: Քննության և  Շրջանի 
պատասխան միջոցները  հետևյալն են.  
1. Հնարավորություն է տրվում բողոք 

ներկայացնողին և Շրջանի աշխատակազմին 
ներկայացնել բողոքի հետ առնչվող  
տեղեկատվություն  

2. Ձեռք է բերվում  համապատասխան  
տեղեկատվություն  այլ անձանց կողմից  կամ 
վկաներից, որոնք կարող են տրամադրել 
ապացույցներ  

3. Ուսումնասիրվում են համապատասխան  
փաստաթղթեր  

4. Պատրաստվում  է «Բացահայտումների  մասին 
զեկույց» անգլերեն կամ բողոք ներկայացնողի  
մայրենի լեզվով, որը պարունակում  է 
ուսումնասիրության  արդյունքում կատարված 
բացահայտումները  և Շրջանի վճիռը, ներառյալ 
ուղղիչ գործողություն(ներ), եթե դրանք առկա են, և 
առաջարկվող  միջոցներ, եթե դրանք կիրառելի են: 

5. Քննությունը եզրափակվում  է գրավոր բողոքը 
ստանալու պահից 60 օրվա ընթացքում, եթե բողոք 
ներկայացնողը  չի ներկայացնում գրավոր 
համաձայնություն՝  երկարաձգելու քննության 
ժամկետը: 

6. Տվյալ անձը կամ կազմակերպությունը  ծանուցվում 
են բողոքարկման  ընթացակարգերի  վերաբերյալ: 

Ինչպես բողոքարկել 
 

Այն անձինք կամ կազմակերպությունները , որոնք 
համաձայն չեն քննության բացահայտումների  կամ 
Շրջանի վճռի, կամ տեղական որոշումների հետ, որոնք 
առնչվում են VI-րդ կամ IX-րդ Գլխին, ունեն 15 օր 
«Բացահայտումների  մասին զեկույցը» ստանալու պահից 
հետո բողոքարկելու  համար: 

Բողոքարկումը  պետք է ներկայացվի գրավոր ձևով և 
պարունակի բողոքի  բնօրինակի, ինչպես նաև Շրջանի 
որոշման պատճենները: Բողոքարկումն  պետք է 
ուղարկել. 

CaliforniaDepartment of Education 
1430 N Street 

Sacramento, CA 95814 

Բողոք 
ներկայացնելու 

միաձև 
ընթացակարգ 

 

 
 

 
 
 
 
 

Կրթական արդարության 
ապահովման գրասենյակ 

(EECO) 
 

(213) 241-7682 Քննության և Շրջանի պատասխան միջոցների 
համար նախատեսված 60 օրյա ժամկետը 

սկսվում է գրավոր բողոքը ստանալու պահից:  
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Ինչու՞ այս բրոշյուրը 
 

Լոս Անջելեսի Միացյալ Դպրոցական Շրջանի hիմնական 
պատասխանատվությունն  է ապահովել 
համապատասխանությունը  կիրառվող պետական և դաշնային 
օրենքներին և իրավական ակտերին և ուսումնասիրել այդ 
օրենքների և իրավական ակտերի անհամապատասխանությանը,  
այդ թվում խտրականությանը, ոտնձգությանը, ճնշման 
գործադրմանը և/կամ ահաբեկմանը վերաբերող  բողոքները: 
Բողոքները կարող են  վերաբերեն նաև հետևյալին. կր թական 
գործունեության համար աշակերտական վճարների 
անթույլատրելի գանձում, դասարանի մակարդակի համար 
նախատեսված ֆիզիկական կրթության ցուցումների  
անհամապատասխանություն,  խնամքի տակ գտնվող և անօթևան 
աշակերտների համար նախատեսված կրթության դրույթների  
չկատարում, առանց կրթական բովանդակության դասընթացների 
տրամադրում և այն դասընթացների տրամադրում, որոնք 
նախկինում ավարտվել/գնահատվել են և բավարարում են 
հետմիջնակարգ կրթության և դիպլոմ ստանալու պահանջներին/  
նախապայմաններին  (որոշ պայմանների բացառությամբ),  
կերակրող մայրեր հանդիսացող աշակերտներին 
համապատասխան ձևով սպասարկման ձախողումը և 
անհամապատասխանությունը  Տեղական վերահսկողության 
հաշվետվության պլանի (LCAP) օրինական պահանջներին: 
Շրջանը պետք է ձգտի գտնել այդ բողոքների լուծումները` 
Կալիֆորնիայի օրենսգրքի §4600-4687 ակտերում սահմանված 
ընթացակարգերի և Շրջանի քաղաքականության ու 
ընթացակարգերի համաձայն, այդ թվում, մեղադրանքների՝ 
կապված բողոք ներկայացնելու  կամ UCP-ի գործընթացին 
մասնակցելու համար հետապնդման հետ և /կամ բողոքարկելու 
Շրջանի որոշումները նման բողոքների վերաբերյալ:   

UCP-ում ընդգրկված 
պաշտպանվող կատեգորիաներ 

 

Խտրականության , ոտնձգությունների , ահաբեկման և/կամ 
սպառնալիքների  վերաբերյալ աշակերտների 
մեղադրանքները` հիմնված պաշտպանված 
կատեգորիաների  մասին §422.55 քրեական օրենսգրքի և 
§220 Կրթական օրենսգրքի համապատասխան  կետերի 
վրա, կարող են որպես պատճառ ներառել փաստացի կամ 
ենթադրյալ սեռը, սեռական կողմնորոշումը, գենդերը, 
գենդերային անհատականությունը , գենդերային 
դրսևորումը, ռասան կամ էթնիկական խումբը, էթնիկական 
խմբի նույնականացումը , ծննդաբանությունը , ազգությունը, 
ազգային ծագումը, կրոնը, գույնը, մտավոր և ֆիզիկական 
սահմանափակումները , տարիքը կամ անձի 
պատկանելությունը  որևէ անձի կամ խմբի նշված մեկ կամ 
ավելի փաստացի կամ ենթադրյալ կատեգորիաներից , 
տվյալ անձի վարած ծրագիրը կամ գործունեությունը  կամ 
նրա կողմից ցուցաբերված նշանակալի աջակցությունը 
որևէ ծրագրում կամ գործունեության մեջ: 
Խտրականության , ոտնձգությունների , ահաբեկման և/կամ 
սպառնալիքների  մասին բողոքները պետք է ներկայացվեն 

դեպքը տեղի ունենալու կամ դեպքի մասին փաստերն 
առաջին անգամ ձեռք բերելու պահից սկսած 6 ամսվա 
ընթացքում: 

UCP-ում ընդգրկված ծրագրեր 
 
1. Խտրականություն , ոտնձգություն, ահաբեկում կամ 

սպառնալիքներ  
a. Աշխատակիցն-աշակերտին, աշակերտն-

աշակերտին, երրորդ կողմն -աշակերտին 
b. Կարող է ներառել մեղադրանքներ՝  կերակրող 

մայրեր հանդիսացող աշակերտներին 
համապատասխան ձևով սպասարկման  
ձախողման մասին 

2. Ծրագրեր, որոնք օգտագործում են  դասակարգային  
ֆինանսավորում  

a. Չափահասների կրթություն  
b. Արտադպրոցական կրթություն  և 

անվտանգություն  
c. Գյուղատնտեսական  մասնագիտական 

կրթություն 
d. Հնդիկ ամերիկացիների  կրթության կենտրոններ 

և վաղ կրթության ծրագրի գնահատումներ 
e. Երկլեզու կրթություն  
f. Կալիֆորնիայի կոլեգաների օգնություն և 

վերանայման ծրագրեր ուսուցիչների համար  
g. Աշխատանքային տեխնիկական և Տեխնիկական 

կրթություն և աշխատանքային տեխնիկական և 
տեխնիկական պատրաստում  

h. Երեխաների Խնամք և Զարգացում  
i. Երեխաների սնունդ  
j. Հաստատուն վճռական աջակցման ծրագրեր  
k. Տնտեսական ազդեցության աջակցություն  
l. Յուրաքանչյուր ուսանողի հաջողության ակտ  
m. Խնամքի տակ գտնվող և անօթևան երեխաների 

ծառայություն [Շրջանը  պետք  է հրապարակի  ստանդարտ  
ծանուցագիր  խնամքի  տակ  գտնվող  և անօթևան  երեխաների  կրթության  
իրավունքների  մասին , ինչպես  նշված  է E.C.-ի §§48853, 48853.5, 49069.5, 
512225.1, 51225.2; ծանուցագիրը  պետք  է, անհրաժեշտության  դեպքում , 
պարունակի  տեղեկություններ  բողոքի  ուսումնասիրության  
գործընթացի  մասին :] 

n. Միգրացիոն Կրթություն  
o. Երեխաներին չանտեսելու մասին օրենքով (2001) 

ծրագրեր, ներառյալ առանց 
սահմանափակումների՝ ուսման 
առաջադիմության բարելավում, փոխհատուցվող 
կրթություն, անգլերենի 
սահմանափակ,տիրապետում և միգրացիոն 
կրթություն  

p. Տարածաշրջանային զբաղվածության 
կենտրոններ և ծրագրեր  

q. Դպրոցի անվտանգության նախագծեր  
r. Հատուկ կրթություն  

s. Պետական նախադպրոցական 
հաստատություններ 

t. Ծխախոտի օգտագործման հետ կապված 
կրթական ծրագրեր  

3. Կրթական գործունեության համար աշակերտական 
վճարների անթույլատրելի գանձում՝ ըստ  կրթության 
օրենսգրքի (E.C.) §49011-ի և Կալիֆորնիայի 
սահմանադրության  հոդված IX-ի §5-ի 

a. Շրջանի աշակերտներից չի պահանջվում գանձել 
աշակերտական վճար կրթական գործունեությանը  
մասնակցելու համար  

b. Պարագաները, նյութերը և սարքավորումները , 
որոնք անհրաժեշտ են՝ մասնակցելու կրթական 
գործունեությանը , աշակերտներին պետք է  
տրամադրվեն անվճար  

Աշակերտից չպետք է  պահանջվի աշակերտական 
վճար կրթական գործունեությանը  մասնակցելու 
համար, եթե միայն այդ վճարումը հատուկ ձևով չի 
թույլատրվում օրենքով և չի խախտում (E.C.) §49011 
կրթական օրենսգիրքը: Աշակերտի վճարի վերաբերյալ 
բողոքը պետք է ներկայացվի ոչ ուշ, քան մեկ տարվա 
ընթացքում այն օրվանից, երբ ենթադրյալ խախտումը 
տեղի է ունեցել: Կարելի է ներկայացնել անանուն 
բողոք, եթե տրամադրվում են ապացույցներ կամ 
տեղեկատվություն խրախուսելու համար խախտման 
հաստատումը: Շրջանը կփորձի բարեխղճորեն 
զբաղվել այդ խնդրով , որպեսզի բացահայտի և 
ամբողջությամբ հատուցի բոլոր աշակերտներին, 
ծնողներին/խնամակալներին այն գումարը , որը նրանք 
վճարել են  մեկ տարվա ընթացքում մինչև բողոքի 
ներկայացումը:  

4. Ֆիզիկական կրթության ընդունված  դասընթաց 
տարրական դպրոցի համար: 

5. Оրինական պահանջներ չկատարելը, ինչպիսիք են 
LCAP-ի մշակում, ընդունում և տարեկան թարմացում, 
ինչը ներառում է. տարեկան նպատակների սահմանում, 
նպատակների իրականացմանն  ուղղված 
գործողություններ  և աշակերտական ենթախմբերի 
առաջընթացի գնահատում այն ցուցանիշների միջոցով, 
որոնք հիմնված են Պետական ութ 
առաջնահերթությունների  վրա և 
համապատասխանեցված  են Շրջանի ծախսերի պլանին: 
Բողոքը կարող է ներկայացվել անոնիմ ձևով, եթե այն 
տրամադրում է փաստեր/տեղեկություններ , որոնց 
միջոցով կարելի է ապացուցել բողոքը:  

6. Մասնակցություն կրթական բովանդակություն չունեցող 
դասընթացներին և այն դասընթացներին, որոնք 
նախկինում ավարտվել/գնահատվել են և բավարարում 
են հետմիջնակարգ կրթությանը և դիպլոմ ստանալու 
պահանջներին /նախապայմաններին:  


